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SVAR -  INFORMASJON OM ENDRINGER I OPPLÆRINGEN I FAGET KRISTENDOMS-,
RELIGIONS-  OG LIVSSYNSKUNNSKAP OG OM RETT  TIL FRITAK FRA  OPPLÆRING

Barnehager og skoler i Bamble kommune har sett på NOU 2007:6 Formål for framtida - Formål for
barnehagen og opplæringen. Engasjementet har vært stort - og oppfatningene er delte. Vi er nok
som "alle andre" når det gjelder endring av formålsparagrafen. Noen ønsker å beholde den kristne
formålsparagrafen, og andre går inn for en mer nøytral versjon. Det det imidlertid er enighet om, er
at formålet for barnehage og formålet for opplæringen ses i sammenheng og at et nytt formål/
verdigrunnlag bør ha felles formuleringer for hele opplæringsløpet.

Høringsuttalelser som støtter forslaget om formålsparagrafer i barnehage og opplæring som ikke
henviser til tros- eller livssyn, begrunner dette med at barnehage og skole da vil oppleves som mer
åpen og inkluderende ift ulike kulturer og trossamfunn. Det nye lovforslaget ift barnehage er
tydeligere på barnehagens og den ansattes ansvar og rolle enn forrige formålsparagraf. Lovteksten
oppleves som styrket. Det er flott at respekt for menneskeverd og nestekjærlighet er konkretisert -
likeledes det å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Medvirkningsbegrepet er også med;
barnet er mer i sentrum enn i eksisterende paragraf.

En mer nøytral formålsparagraf i barnehage og skole er også indirekte med på å understreke
foreldrenes rettigheter og forpliktelser ift barnas moralske og religiøse oppdragelse. Sett i forhold til
foreldres forpliktelser mener noen av høringsinstansene at samarbeidet med hjemmet er tonet ned i
forslaget til Opplæringslovens §1-2. Kanskje starten på denne bør være som Barnehagelovens §1:
"Skolen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet..... "? I mange sammenhenger ellers er
skole/hjemsamarbeidet svært sentralt, og det bør derfor gjenspeiles innledningsvis i en
formålsparagraf.

A synliggjøre kristne grunnverdier handler for mange om å ivareta en kulturarv. De som mener at
barnehage og skole fortsatt skal ha en kristen formålsparagraf, begrunner dette bl a med kulturell
kompetanse. Skal vi forstå vår historie og vårt samfunn, forutsetter det solide kunnskaper om kristen
tro, tradisjon, kunst og fortellingsstoff. Hvis læring om religioner og livssyn skal være så nøytral som
mulig, mister en denne kulturelle kompetansen.
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